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ha sonra çok sayýda fakih ve muhaddis ye-
tiþmiþtir. Daha ziyade Medine’de oturan
Neccâroðullarý’ndan Mýsýr ve Basra’ya yer-
leþenler de olmuþtur.
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Ebû Abdillâh 

el-Hüseyn b. Muhammed b. Abdillâh 
en-Neccâr er-Râzî
(ö. 230/845 civarý)

Neccâriyye fýrkasýnýn kurucusu.
˜ ™

Kirman’ýn Bam bölgesinde doðdu. Ýb-
nü’n-Nedîm’e göre Kum asýllýdýr (el-Fihrist,
s. 229). Kendi memleketinde yetiþen Nec-
câr’ýn, Abbas b. Muhammed el-Hâþimî’-
nin iþlemeli resmî elbiseler imal edilen iþ
yerinde (dârü’t-týrâz) dokumacý (örücü) veya
madenî eþya ve terazi imal eden bir ima-
lâthanede iþçi olarak çalýþtýðý rivayet edilir.
Öðrenimi hakkýnda yeterli bilgi bulunma-
makla birlikte Biþr b. Gýyâs el-Merîsî’nin ta-
lebesi olduðu bilinmektedir (Kureþî, I, 447).
Mu‘tezile âlimlerinden Ebû Mûsâ el-Mur-
dâr ile Ebû Ca‘fer el-Ýskâfî’nin onun aley-
hinde kitap yazdýðý bilinmekte, Ebü’l-Hü-
zeyl’in de en azýndan onun görüþlerine âþi-
na olduðu sanýlmaktadýr. Eþ‘arî, Neccâr’ýn
Mu‘tezile âlimleri arasýnda insan iradesi-
nin özellikleri konusundaki tartýþmalarla il-
gili önemli bir nakline yer verir (Mašålât, s.
415-416). Biþr el-Merîsî’den gördüðü öð-
renim sayesinde Mu‘tezile’nin düþünce sis-
temine vâkýf olan Neccâr zaman zaman
onlarla tartýþmalara girmiþ ve Ýbnü’n-Ne-
dîm’in nakline göre özellikle Nazzâm ile tar-
týþmalarý olmuþtur. Onunla, Allah’ýn yarat-
ma sýfatý konusunda yaptýðý ve maðlûp ol-
duðu bir münakaþadan kýsa bir müddet

sonra üzüntüsünden vefat etmiþtir (el-
Fihrist, s. 229). Bu rivayet doðru kabul edi-
lirse Neccâr’ýn Nazzâm’ýn ölüm tarihi ola-
rak gösterilen 221 (836) ile 231 (846) yýl-
larý arasýnda öldüðü düþünülebilir. Henrik
Samuel Nyberg ve Halil Asâmine’ye göre
Neccâr’ýn vefatý III. (IX.) yüzyýlýn üçüncü on
yýlýnýn sonuna rastlamaktadýr (EI 2 [Ýng.],
VII, 867).

Neccâr’ýn doktrini (bk. NECCÂRÝYYE),
Abbâsî Halifesi Me’mûn döneminin (813-
833) sonlarýna doðru Tâhirî valilerinin ida-
resindeki doðu vilâyetlerinden Rey ve çev-
resinde geniþ ölçüde yaygýnlýk kazanmýþ-
týr. Bu devirde Mu‘tezile ileri gelenleri ta-
rafýndan baþlatýlan Kur’an’ýn mahlûk oldu-
ðu konusundaki resmî destekli harekete
onun ve hocasý Biþr’in bilfiil katýlýp katýl-
madýðý konusunda bilgi bulunmasa da ko-
nuyla ilgili görüþlerinin Mu‘tezile’ye uygun
olmasý dolayýsýyla mensuplarýnýn bu hare-
keti desteklediðine kesin nazarýyla bakýl-
malýdýr.

Biþr b. Gýyâs’ýn öðrencisi olmasýna ve
onun tesirinde kalmasýna raðmen Neccâr,
Mürcie’ye karþý muhtelif reddiyeler yaz-
mýþ bulunan Dýrâr b. Amr’ýn çeþitli konu-
lardaki görüþlerinden etkilenmiþtir. Mese-
lâ kýyamette Allah’ýn görülmesi hususun-
da Dýrâr’ýn ortaya attýðý altýncý bir duyu dü-
þüncesine karþý, “Göze bilme gücü verilebi-
lir” þeklinde muhalif bir tez ileri sürmüþ-
tür. Dýrâr’ýn istitâat ile fiil arasýndaki geçi-
ci iliþkinin ne olduðunu araþtýrmamasýna
raðmen Neccâr, kesb kavramýný kabul et-
mekle birlikte istitâatin fiille beraber oldu-
ðunu söyleyerek (Mâtürîdî, s. 512-514; Ýbn
Hazm, III, 33) bu kavramý daha kaderci
bir tarzda ele almýþtýr. Diðer taraftan ci-
simler ve arazlar hakkýndaki düþüncele-
rinde Dýrâr’ý takip etmiþtir. Bununla bera-
ber fikirlerinden istifade ettiði kimseler
Biþr ve Dýrâr ile sýnýrlý deðildir. Onun ayrýca
Ýbâzî ve Hanefî mezhebindeki bir kýsým
âlimlerin görüþlerinden geniþ ölçüde fay-
dalandýðý kaydedilmektedir.

Neccâr’ýn Ýslâm mezhepleri tarihi litera-
türündeki tasviri ve hakkýndaki deðerlen-
dirmeler birbirinden farklýdýr. Eþ‘arî kendi-
sini Mürcie içinde mütalaa ederken (Ma-
šålât, s. 135-136) Abdülkahir el-Baðdâdî
onu birçok esasta Eþ‘arî ile uzlaþan, diðer-
lerinde Mu‘tezile’ye uyan ve bazý konular-
da münferit fikirler ileri süren bir kimse
olarak nitelemektedir (el-Farš, s. 207-208).
Ýbn Hazm ise Neccâr’ý Mu‘tezile’den say-
makla birlikte kurucusu olduðu Neccâriy-
ye fýrkasýnýn düþünceleri itibariyle Ehl-i sün-
net’e en yakýn gruplardan biri olduðunu
belirtir (el-Fa½l, II, 266). Þehristânî, Nec-

ber’in babasý Abdullah, Adî b. Neccâr yur-
dunda bir ay kadar hasta yattýktan sonra
burada vefat etmiþ, Hz. Muhammed de
altý yaþýnda iken annesiyle birlikte Nec-
câroðullarý’nýn yanýnda bir ay kalmýþtýr.

Benî Neccâr’ýn Ýslâm tarihi sahnesine çý-
kýþý Ýslâm’ýn Mekke döneminde Akabe bi-
atlarý günlerine rastlar. Bazý Neccârlýlar,
Akabe biatlarýna katýlarak Müslümanlýðý
kabul edip biatlarýn gerçekleþmesinde ve
Medine’de Ýslâm’ýn geliþmesinde önemli
rol oynadýlar. Resûl-i Ekrem, Akabe biatla-
rýnda Neccâroðullarý’nýn nakibi olarak Es-
‘ad b. Zürâre’yi seçti ve kendisini diðer on
bir nakibin baþýna getirdi. Hicret sýrasýnda
Hz. Peygamber’in, yularý serbest býrakýlan
devesi Neccâroðullarý’ndan Sehl b. Râfi‘
ve Süheyl b. Râfi‘ adlý iki yetime ait bir ar-
sanýn üzerine çöktü. Devenin çöktüðü ye-
re en yakýn ev ise yine Neccâroðullarý’n-
dan Ebû Eyyûb el-Ensârî’ye aitti. Hicretin
1. yýlýnda (622) Es‘ad b. Zürâre’nin vefa-
týnýn ardýndan Neccâroðullarý Resûl-i Ek-
rem’e gelerek kendilerine yeni bir nakib
tayin etmesini istediler. Bunun üzerine Hz.
Peygamber “Sizler benim dayýlarýmsýnýz,
ben sizdenim, sizin nakibiniz benim” diye-
rek onlarý sevindirdi. Ýçlerinden cesaret ve
kahramanlýklarýyla tanýnmýþ birçok þahsi-
yetin çýktýðý Neccâroðullarý bütün gazve ve
seriyyelere katýldýlar. Haklarýnda âyet nâ-
zil olan bekkâînden Abdurrahman b. Kâ‘b
el-Ensârî de Benî Neccâr’ýn Mâzin kolun-
dandýr.

Hz. Ebû Bekir tarafýndan Müseylimetül-
kezzâb üzerine düzenlenen sefer baþta ol-
mak üzere Hulefâ-yi Râþidîn döneminde
meydana gelen bütün savaþlara Neccârlý-
lar da katýldý ve daha çok Yemâme’de Mü-
seylimetülkezzâb’la yapýlan Akrabâ sava-
þý ile Köprü Vak‘asý’nda þehid verdi. Özel-
likle Harre Savaþý’nda öldürülenler arasýn-
da Hassân b. Sâbit, Ebû Talha el-Ensârî,
Zeyd b. Sâbit ve Yezîd b. Sâbit’in nesilleri
baþta olmak üzere Neccâroðullarý’nýn dört
kolunun her birinden çok sayýda þahsiyet
bulunuyordu.

Yukarýda adlarý geçenlerden baþka Bi-
rinci Akabe Biatý’nda kabilesini temsil eden
ve Hz. Peygamber’in kabrini kazan Ebû
Talha, Hassân b. Sâbit’in kardeþleri Evs ve
Übey, Enes b. Mâlik, kardeþi Berâ, annesi
Ümmü Süleym, amcasý Uhud þehidlerin-
den Enes b. Nadr, vahiy kâtiplerinden Zeyd
b. Sâbit ve Übey b. Kâ‘b, Resûlullah’ýn oðlu
Ýbrâhim’in sütannesi Ümmü Bürde ve ko-
casý Berâ b. Evs, cengâverlikleriyle ünlü
Muâz b. Hâris (Afrâ) ve kardeþleri Muavviz
ile Avf da Neccâroðullarý’na mensup önem-
li kiþiler arasýndadýr. Benî Neccâr’dan da-
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dü’l-Ezher’e Ýslâm tarihi hocasý tayin edil-
di. Ardýndan Kahire’ye nakledilerek Kül-
liyyetü’l-lugati’l-Arabiyye’de ders verdi ve
1960 yýlýnda emekli oluncaya kadar bura-
da çalýþtý. 1956’da Kahire Mecmau’l-luga-
ti’l-Arabiyye’ye üye seçilen Muhammed Ali,
üniversite hocalýðýnýn yaný sýra sözlük ça-
lýþmalarý ile Arap dili ve edebiyatýna dair
araþtýrmalar yaptý, çeþitli komisyonlarda
görev aldý. 1965 yýlýnda Baðdat’ta gerçek-
leþtirilen Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye top-
lantýsýndan dönerken uçaða bineceði es-
nada vefat etti.

Eserleri. A) Telif. 1. Lu³aviyyât. Müel-
lifin Arap dili ve edebiyatý hakkýndaki yazý-
larýndan oluþmaktadýr (Kahire 1950, 1986).
2. Mu¼âŠarât £ani’l-aÅ¹âßi’l-lu³aviyye-
ti’þ-þâßi£a (I-II, baský yeri yok, 1959-1960]).
Dirâsâtü’l-Arabiyye ve’l-lugaviyye bölümün-
de verdiði derslerin notlarýdýr. B) Tahkik.
1. Tâceddin es-Sübkî, Mu£îdü’n-ni£am ve
mübîdü’n-nišam (Ebû Zeyd Þelebî ve
Muhammed Ebü’l-Uyûn ile birlikte; Ka-
hire 1948, 1993). 2. Ýbn Cinnî, el-ƒa½âßi½
(I-III, Kahire 1371-1376/1952-1956; Beyrut
1983). 3. Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, Me£â-
ni’l-Æurßâni’l-Kerîm ve i£râbuh (Ahmed
Yûsuf Necâtî ile birlikte, I-II, Kahire 1955,
1966, 2001; Beyrut, ts.). III. cilt Abdülfet-
tâh Ýsmâil Þelebî ve Ali Necdî Nâsýf tara-
fýndan tahkik edilmiþtir. 4. Kadî Abdülceb-
bâr, el-Mu³nî (11. cilt, Abdülhalîm en-
Neccâr ile birlikte, Kahire 1385/1965). 5.
Fîrûzâbâdî, Be½âßirü ×evi’t-temyîz fî le-
¹âßifi’l-kitâbi’l-£azîz (I-VI, Kahire 1964-
1973; Beyrut, ts.; V ve VI. ciltleri Abdüla-
lîm et-Tahâvî tarafýndan tahkik edilmiþtir).
6. Ýbn Sîde, el-Mu¼kem ve’l-mu¼î¹ü’l-
a£¾am (Kahire 1393/1973; Neccâr eserin
VII. cildinin tahkikini yapmýþtýr). C) Göz-
den geçirdiði tahkikler. 1. Mufaddal b. Se-
leme, el-FâÅir fi’l-em¦âl (nþr. Abdülalîm
et-Tahâvî, Kahire 1380/1960). 2. Muhyid-
din b. Abdüzzâhir, Teþrîfü’l-eyyâm ve’l-
£u½ûr fî sîreti’l-Meliki’l-Man½ûr (nþr.
Murâd Kâmil, Kahire 1961). 3. Ýbn Hacer
el-Askalânî, Teb½îrü’l-müntebih bi-ta¼-
rîri’l-müþtebih (nþr. Ali Muhammed el-
Becâvî, Kahire 1383-1386/1964-1967). 4.
Ebû Ali el-Fârisî, el-¥ücce fî £illeti’l-šý-
râßati’s-seb£ (nþr. Ali Necdî Nâsýf – Abdül-
halîm en-Neccâr – Abdülfettâh Þiblî, Ka-
hire [1964]). 5. Muhammed b. Ahmed el-
Ezherî, Teh×îbü’l-lu³a (nþr. Abdüsselâm
Muhammed Hârûn, Kahire 1964-1967).
Muhammed Ali, Mecmau’l-lugati’l-Arabiy-
ye tarafýndan neþredilen el-Mu£cemü’l-
vasî¹, el-Mu£cemü’l-kebîr ve Mu£ce-
mü elfâ¾i’l-Æurßâni’l-Kerîm’i hazýrlayan
komisyonda yer almýþtýr.
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kurduðu kelâm ekolü.
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Kurucusunun adýna nisbetle Hüseyniyye
olarak da anýlýr. Abbâsî halifelerinden Me’-
mûn döneminde (813-833) geliþip tanýn-
mýþ bir fýrkadýr. Mezhepler tarihi müellif-
leri, Neccâriyye’nin fýrka sýnýflandýrmasýn-
daki yeri konusunda farklý görüþler ileri
sürmüþ, bazýlarý onu Mu‘tezile’den, bazý-
larý Mürcie’den yahut Cebriyye’den saymýþ-
týr. Bu durum, Neccâriyye doktrininin di-
ðer fýrkalarýn düþünce sistemindeki mese-
lelerle önemli ölçüde paralellik, hatta ba-
zan aynîlik göstermesinden ve belirli bir
mezhep bünyesinde yer almayýp kendi dü-
þünceleri çerçevesinde münferit bir fýrka
oluþundan kaynaklanmaktadýr. Neccâriy-
ye’de birçok hususta Mu‘tezile’den farklý
düþünülmesine raðmen halku’l-Kur’ân me-
selesinde paralel fikirler ileri sürülmüþ ve
temsilcileri mihne hareketine katýlmýþtýr.
Bu ekol mensuplarý, Mütevekkil -Alellah
devrinde (847-861) mihneye son verilerek
baþlatýlan karþý hareket sonucunda Bað-
dat ve Irak sýnýrlarýnýn dýþýna çýkarýlmalarý
üzerine Rey, Taberistan ve Cürcân yöreleri-
ne gitmiþlerdir. Buralarda yerleþen ve hal-
kýn büyük kýsmýný kendisine baðlayan Nec-
câriyye IV. (X.) yüzyýlda bu bölgelerdeki bü-
yük gruplardan biri olarak görülmektedir.
Bu arada Baðdat’ta kalan fýrka mensuplarý
kendi aralarýnda küçük gruplara ayrýlma-
larýna raðmen burada Neccâriyye doktrini
tamamen ortadan kalkmýþ deðildi.

Allah’ýn birliði telakkisi, ayrýca hayat,
ilim, kudret, irade gibi sýfat kalýbýnda ol-
mayan mâna sýfatlarýnýn nefyi konusun-
da Mu‘tezile’nin düþüncesini benimseyen
Neccâriyye, kader ve kullarýn fiilleriyle ilgili
hususlarda Mürcie ve Ehl-i sünnet’e yak-
laþmaktadýr. Buna göre Allah hayýr, þer,
fayda ve zararýn dileyicisidir. O’nun mürid
olmasý baþkasý tarafýndan zorlanmamasý
ve hâkimiyet altýna alýnmamasý demektir.
Allah’ýn mülkünde O’nun dilediðinden baþ-
ka hiçbir þey cereyan etmez, vaktinde ola-

câr’ýn kurduðu sistemi Cehmiyye ve Dýrâ-
riyye ile birlikte Cebriyye baþlýðý altýnda ele
alarak Rey yöresinde bulunan Mu‘tezile’-
nin çoðunluðunun kendisine baðlý bulun-
duðunu kaydeder (el-Milel, I, 88). Diðerleri,
onu Mu‘tezile’ye ilhak ettiði gibi ehl-i is-
bât yani Allah’ýn sýfatlarýný, kaderi yahut
Kur’an’ýn mahlûk olduðunu kabul eden bir
kimse olarak da göstermektedir. Neccâr’ýn
fikirlerinden bir kýsmý Ehl-i sünnet’in ve
Mu‘tezile’nin, bir kýsmý da diðer fýrkalarýn
düþünceleriyle uygunluk arzetmektedir.
Neccâr, bazý konularda Mu‘tezile’ye kesin
muhalefet etmiþ bulunmasýna raðmen bir
kýsým düþünceleri teþekkül devrindeki i‘ti-
zâl ekolü üzerinde etkili olmuþ, ortaya koy-
duðu aklî deliller Sünnî âlimlerine kendi sis-
temlerini savunmalarý hususunda kolaylýk
saðlamýþtýr. Bütün bunlar dikkate alýndýðý
takdirde Neccâr’ýn ve kurduðu ekolün be-
lirli bir mezhep bünyesinde yer almadýðý ve
kendi düþünceleri çerçevesinde münferit
bir konum taþýdýðý görülür. Ýbnü’n-Nedîm,
Neccâr’a nisbet edilen ve hepsinin kelâm-
la ilgili olduðu anlaþýlan yirmi dört eserin
listesini vermektedir (el-Fihrist, s. 229).
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Muhammed b. Alî en-Neccâr
(1895-1965)

Arap diline ve sözlüðe dair
çalýþmalarýyla tanýnan

Mýsýrlý âlim.
˜ ™

20 Aralýk 1895’te Mýsýr’ýn Buhayre vilâ-
yetine (muhafaza) baðlý Îtâyilbârûd kaza-
sýnýn Muînâ köyünde doðdu. Ýlk eðitimini
burada aldý. Babasýnýn Ezher’e hoca ola-
rak tayin edilmesi üzerine ailesiyle birlikte
Kahire’ye gitti. Kur’ân-ý Kerîm hýfzýný ta-
mamladýktan sonra 1908’de Ezher’e kay-
doldu. Buradaki öðrenimini 1925’te ta-
mamladý ve 1926’da Zekazîk’taki Ma‘he-


